
PROJECT EXERGAMES 

Zone van de bewegingsdriehoek: matige intensiteit – hoge intensiteit 

DOEL

• Focus op origineel leergebied: wereldoriëntatie: techniek – media – mens en maatschappij 

• Bewegen:   - Persoonsdoelen: samenwerken 

  - Beweegdoelen: cardiovasculaire oefenvormen

MATERIAAL

• Post 1: hartslaggame: computer, beamer, 4 hartslagmeters, beweegmateriaal (springtouwen, turn-
matten) 

• Post 2: blazepods: smartphone met app Blazepods, Blazepods zelf, beweegmateriaal als hindernis-
sen (sportraam, Zweedse bank, plint, …) 

• Post 3: Plankpad: Ipad met app plankpad, beweegmateriaal om te balanceren (balansplank, Bossu-
-bal, Zweedse bank, springplank) 

• Post 4: Freeletics: Ipad met app Freeletics, beweegmateriaal (turnmatten) 

• Post 5: Sam-app: Ipads met Sam-app, springtouw per kind, Zweedse bank 

• Post 6: Makey Makey fitness: computer per game, makey makey set, geleiders (koperdraad, conser-
venblikken, …), plakband.  

• Kleine materialen: genummerde kegels om de posten aan te duiden. 

• Hulpmaterialen: clipboards, bundel met onderzoekende vragen, signaalinstrument

TIJD

• 90 minuten
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#EDUCATIE #SCHOOLINBEWEGING

https://www.youtube.com/watch?v=OeGBrkWDJZA
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TEKENING/AFBEELDING/ORGANISATIE

• Welke ruimte heb ik nodig? 

Turnzaal: verschillende werkposten 

• Welke organisatievorm is toepasselijk?  

Organisatievormen vanuit de les bewegingsopvoeding: 

 - Werkposten: verschillende posten met een doorschuifsysteem 

 - Kinderen worden verdeeld in groepjes van 4 tot 8 per post afhankelijk van het beschikbare  
   materiaal en de beschikbare ruimte.

UITLEG/GRADATIE

• Ruimte verkennen door de kinderen: de verschillende posten oriënteren + doorschuif uitleggen 

• Uitleg + demo tegelijk en door jezelf 

Post 1: hartslaggame:  

 - ga naar de open source website https://pulsegame.azurewebsites.net/.  

 - Kies één van de drie mogelijke games. Bekijk samen de demovideo wat het doel is van het  
   spel. 

 - Koppel de hartslagmeters één voor één aan de game 

 - Spelen maar! 

 - Onderzoekende vragen lezen en beantwoorden. 

Post 2: Blazepods: 

 - Open de app van Blazepods op je smartphone: https://blazepod.eu.  

 - Koppel de beschikbare blazepods aan je smartphone. Kies een spel naar keuze. 

 - Verspreid de pods in een ruimte met hindernissen: plint, sportraam, Zweedse bank, … 

 - Maak teams indien nodig met hesjes als geheugensteun.  

 - Spelen maar! 

 - Onderzoekende vragen lezen en beantwoorden. 

Post 3: Plankpad: 

 - Open de app Plankpad op de Ipad of smartphone: https://plankpad.com/en/.  

 - Plaats deze op een balans:  

 - Op een balansbord of bossuball 

 - Maak een eigen balans met turnmateriaal (zie video) 

 - Kies een spel uit de app. 

 - Spelen maar! 

 - Onderzoekende vragen lezen en beantwoorden. 



• Post 4: Freeletics: 

 - Open de app Freeletics op de Ipad of smartphone: https://www.freeletics.com/en/ 

 - Kies een workout naar keuze en voer deze met je groepje uit. 

 - Onderzoekende vragen lezen en beantwoorden. 

• Post 5: Sam-app: 

 - Open de Sam-app op de Ipad of smartphone: https://samapp.be/ 

	 -	Kies	een	filmpje	rond	touwspringen	volgens	jouw	beginniveau.	Voer	deze	10	x	uit	en	ga	naar	een	volgend		
   level.  

 - Onderzoekende vragen lezen en beantwoorden. 

• Post 6: Makey Makey Fitness: 

 - Maak (verschillende) een opstelling met een computer, een Makey Makey set + beweegvriendelijke opstel 
	 		ling	van	drukknoppen	(zie	praktijkvoorbeeld	Makey	Makey	fitness	voor	meer	info).		

 - Kies een computergame die je met de knoppen bewegend kan bedienen.  

 - Spelen maar! 

 - Onderzoekende vragen lezen en beantwoorden. 

• Duidelijk start- en stopsignaal afspreken 

• Onderzoekende vragen: 

	 -	Welk	element	van	conditie	of	fitheid	wordt	in	deze	spelvorm	aangesproken?	Keuze	uit	kracht,	lenigheid,		
   uithouding, snelheid, coördinatie en/of evenwicht.  

	 -	Welke	algemene	spiergroepen	gebruik	je	hier	vooral?	Duidt	dit	aan	op	een	tekening.	

	 -	Wat	gebeurt	er	met	je	hartslag	wanneer	je	beweegt?	

	 -	Wat	gebeurt	er	met	je	hartslag	wanneer	je	niet	meer	beweegt?		

	 -	Wat	is	je	hoogste	hartslag	die	je	kan	bereiken?		

	 -	Wat	is	je	hartslag	in	rust?		

	 -	Wat	gebeurt	er	met	je	ademhaling	wanneer	je	beweegt/niet	beweegt?	

	 -	Wat	gebeurt	er	nog	met	je	lichaam	wanneer	je	intens	gaat	bewegen?		

	 -	Welke	zone	van	de	bewegingsdriehoek	bevindt	de	spelvorm	zich?		

	 -	Beweeg	je	normaal	ook	zoveel	als	je	een	game	speelt	op	je	smartphone	of	tablet?		

	 -	Waarom	is	bewegen	zo	gezond?	Waarom	is	stilzitten	zo	ongezond?		

 - …

 

• Variatie	in	leerinhouden:	Je	kan	de	focus	ook	op	techniek	leggen:	Hoe	werkt	zo’n	computergame	via	een	Makey	
Makey	set?		

• Variatie	in	beweging:	is	al	aanwezig	in	de	vele	werkposten	

	 -	Variatie	in	bewegingsfamilies:	via	de	Sam-app	kan	je	ook	werken	rond	andere		 	 	 	
     beweginsvaardigheden. 

• Variatie	in	gebruik	van	apps:	Musclewiki	is	een	interessante	tool	om	vanuit	spiergroepen	te	werken	en	oefeningen	
te koppelen: klik op de spiergroep waar je wil rond werken en je krijgt meteen een aantal oefeningen voorgesteld. 
Opgelet! We gebruiken nooit gewichten, alleen ons eigen lichaamsgewicht. Combineer hier een spelelement aan: 
bv.	dobbelen	om	het	aantal	van	iedere	oefening	te	bepalen.	Wie	raakt	het	snelst	aan	een	afgesproken	aantal?	

VARIATIE 
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• Welke differentiatie bied ik reeds klassiek?  

 - Affiches van hulpkaarten, klasleraar als hulplijn 

 - Opbouw in moeilijkheidsgraad van de oefenvormen en leerinhouden 

 - Sterke leerlingen inschakelen als helper – ondersteuner voor minder sterke leerlingen

DIFFERENTIATIE

BRONVERMELDING/BIJLAGES:
• Voor meer informatie en begeleiding: innmotion.academy 

FEEDBACKVRAGEN:

• Hoeveel voorbereidingstijd had je hier aan? Is dit een struikelblok voor jou? Zijn er materialen 
die je meerdere keren zal kunnen gebruiken? 

• Hoe verliep de organisatie? Welke stappen in de opbouw heb je toegevoegd? Welke aanpassin-
gen heb je eventueel aangebracht? 

• Ondersteunt deze bewegende manier het leren?  

• Welke locatie is geschikt? Had je voldoende ruimte? Had je voldoende overzicht? 

• Zorgt de extra beweging niet voor extra moeilijkheidsgraad voor kinderen die het reeds moeilijk 
hebben met de leerinhouden? Is deze oefening eerder voor goed presterende kinderen of voor 
minder goed presterende kinderen. Zijn de bewegingsoefeningen met andere woorden voldoen-
de gekend en geautomatiseerd?  

• Wat doet dit met de motivatie van kinderen om de leerinhouden in te oefenen? Positieve invloed?  

• Hoeveel keer pas je dit toe? Tot welke routine kom je met de kinderen?  

• In welke fase van het lesverloop pas je deze oefeningen toe?  

• Hoe krijg je als leraar een goed overzicht van welke leerlingen de leerinhouden beheersen? Of 
is dit niet nodig in deze fase van het leren?  

• Is het een actieve werkvorm of effectief bewegend leren? Dat wil zeggen dat ze het beter ont-
houden/begrijpen door de bewegingen zelf. 

• Neemt deze bewegende vorm meer -evenveel – minder tijd in beslag als de klassiek manier? 

• … 

4


